Tárgy: Felhívás, 1. tájékoztató levél
Kedves Szülők!
Kedves Ifjúsági Táborozó!
Ezúton értesítünk a VII. Népművészeti ifjúsági tábor – agyagozás / nemezelés /
fafaragás / bőrtárgy-készítés időpontjáról.
Ideje:

2016. június 27 - július 1.

A tábor helyszíne:

Gébárti Kézművesek Háza (8900 Zalaegerszeg, Gébárti-tó 0737/80 hrsz.)

A tábor célcsoportja:

13-18 év közöttiek

A tábor célja:

Egy-egy tevékenységben (agyagozás vagy nemezelés vagy fafaragás
vagy bőrtárgy-készítés) „elmélyülés”, a népi kismesterség alapjainak
elsajátítása (elkészítési mód, technika, tárgytípusok, díszítési módok).

Részvételi költség:


bejáró táborosok részére: 18.000 Ft, mely tartalmazza az oktatás, anyagköltség és ebéd költségeit



bentlakó táborosok részére: 28.000 Ft, mely tartalmazza a napi 3-szori étkezés, a foglalkozások
anyag- és oktatói díját és a szállás költségeit /elutazás július 1-én (péntek) délután/

Oktatók:


Csuti Tibor fazekas, Népi Iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere



Horváth Éva nemezelő, népi kismesterségek oktatója



Nagy Béla fafaragó, Király Zsiga díjas Népi Iparművész



Tompa Márton bőrtárgy-készítő, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület ifjúsági tagja

Általános információk:


Utazás különjáratú autóbusszal
Reggel 8.05 órakor a Sportcsarnok melletti parkolóból indulunk ki és 16.3o órakor indulunk vissza
Gébártról a Sportcsarnokhoz



fürdés nem szerepel a programban, csak szakmai tevékenységek



A szülőnek a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal kell igazolnia a
táborozásban részt vevő gyermek (18. évet be nem töltött) megfelelő egészségi állapotát (19/2012.
(III. 28.) NEFMI rendelet). Kérjük a nyilatkozatot az első napon hozza magával a gyermek.

Nyilatkozatot visszajelentkezés esetén a második tájékoztató levelünkkel együtt küldjük.


a kézműves foglalkozásokhoz az alapanyagot a tábor biztosítja, íróeszközt és jegyzetfüzetet
kérjük, hozz magaddal.



amennyiben részt kívánsz venni a táborban a jelentkezési lapot legkésőbb 2016. június 10-ig
kérjük visszaküldeni.



a tábor részvételi költségét a tábor első napján kell befizetni a helyszínen, nyugtát vagy igény
esetén számlát állítunk ki.



A jelentkezési lapon két választott tevékenységet kérünk megjelölni, érdeklődési sorrendben.



A jelentkezés sorrendjében tudjuk fogadni a táborozókat, ennek jelentősége van a szakterület
kiválasztásánál is, mert tevékenységenként maximum 10 főt tudunk fogadni.

A tábor szakmai programja


Agyagozás
Oktató: Csuti Tibor
1. nap
applikálás (edénybe és rá)
2. nap
laptechnika, ékszerdoboz készítése
3. nap
hurkatechnika, virág kaspó készítése
4-5. nap korongozással bögre, tányér készítése
díszítőtechnikák:
rátét (ékszerdoboz, virág kaspó), karcolás (ékszerdoboz, bögre, tányér), írókázás (bögre,
tányér)


Nemezelés
Oktató: Horváth Éva
1. nap
játék és ékszer
2-3. nap mintás nemezlap, ülőpárna
4-5. nap nemezpapucs készítés



Fafaragás
Oktató: Nagy Béla
1. nap
él díszítési módok
2. nap
vázszerkezet összeállítás, lapolás (fűrészelés, méretre vágás)
3-5. nap Képkeret készítés
díszített falapok faragása, összeállítása, felületkezelés



Bőrtárgy-készítés
Oktató: Tompa Márton
1. nap
anyag- és szerszámismeret, karkötők készítése (fonás, szironyozás)
2-3. nap összehúzható erszény készítése /szütyő/ (csipkézés, rátét minta rávarrása)
4-5. nap telefontok fűzéssel összeállítva
Várjuk a visszajelentkezésedet, reméljük táborunk hasznos és vidám lesz. Amennyiben kérdés merül

fel a leírtakkal kapcsolatban a 92/312-744-es és 20/260-1429-es telefonszámokon tudunk bővebb
felvilágosítást adni.

Zalaegerszeg, 2016. május 6.
Üdvözlettel:

Prokné Tirner Gyöngyi sk.

intézményegység-vezető

